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College van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren 
Heremastate 1 
8511 AA Joure 
 
 
Joure,  27 mei  2019 
 
 
 
Betreft: advies wijziging verordening Wmo 

 
 

Geacht college, 

 

De Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren (hierna adviesraad) is op 24 april  2019 gevraagd 

advies uit te brengen aan uw College over de wijziging van de Verordening maatschappelijke 

ondersteuning  De Fryske Marren 2015. Reden voor de wijziging zijn onder andere een rechterlijke 

uitspraak en het actualiseren naar de laatste modelverordening van de Vereniging voor Nederlandse  

Gemeenten, een verwijzing naar een centrumgemeente en het hanteren van een indexering.             

Op 7 mei 2019 heeft beleidsmedewerker L. de Haan aan de leden van de werkgroep Wmo een 

uitvoerige toelichting gegeven op de voorgenomen wijzigingen. Leden van de werkgroep hebben 

gewezen op problemen die zich kunnen voordoen bij de resultaatsturing  bij de maatwerkvoorziening 

‘hulp in de huishouding’.  Immers de Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat de gemeente 

niet op deze manier mag handelen, omdat dit onvoldoende duidelijkheid geeft. De heer De Haan 

heeft aangegeven dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een wetswijziging heeft 

aangekondigd, die resultaat gericht indiceren in de Wmo mogelijk moet maken.  Met de 

voorgestelde wijzigingen wil de gemeente hierop aansluiten. 

 De voorgenomen wijzigingen van de Wmo Verordening zijn op de reguliere vergadering van 15 mei 

2019 aan de leden van de adviesraad voorgelegd.  

Hoewel enerzijds de wijziging met betrekking tot het resultaat gericht indiceren op gespannen voet 

staat met de huidige wetgeving/rechtspraak, is de adviesraad anderzijds van mening dat de 

gemeente beschikt over beleidsruimte.                                                                                                                              

Het is aan de gemeente om de inwoners met beperkingen in hun zelfredzaamheid  en participatie zo 

goed en passend mogelijk te ondersteunen. De adviesraad ziet steeds meer dat gemeenten en 

zorgaanbieders vernieuwing nastreven, nadenken over voorzieningen die beter aansluiten op de 
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lokale behoeften. Lokaal maatwerk, in dialoog met betrokkenen. Wel stelt de adviesraad zich op het 

standpunt dat de aan cliënten toekomende rechtszekerheid nooit afbreuk mag worden gedaan. 

Op grond van bovenstaande komt de adviesraad met betrekking tot de voorgenomen wijzing van de 

Wmo verordening tot een positief advies. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren,  

 

 

 

H.J. Laros, voorzitter                                                        J. Bosma, secretaris      
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